Campanha Salarial

CONQUISTAS NÃO CAEM DO CÉU
A data-base dos metalúrgicos da CUT é 1º de
setembro. Os trabalhadores têm poucas semanas
para convencer os patrões
a atenderem a pauta de reivindicações.
A pauta foi entregue
pela FEM/CUT aos grupos
patronais do setor no último
dia 24. Mas ainda não há
negociações marcadas.
O cenário econômico do
Brasil é favorável aos metalúrgicos, mas logo a atenção
de todos vai estar voltada
para a sucessão presidencial.
Se a campanha salarial não
deslanchar antes disso, o resultado pode não ser o esperado pelos trabalhadores.
Nesta edição, o Sindicato dos Metalúrgicos explica
porque a participação da categoria nas atividades sindicais vai ser determinante
para alcançar as conquistas
desejadas.
PÁGs. 3 e 4

Arte: Lucas Delgado / SMetal

Somente o envolvimento da categoria vai determinar o conteúdo do acordo coletivo

Sindicato e FEM-CUT insistem na participação urgente da categoria para conquistar uma Convenção Coletiva que atenda às expectativas da categoria

Foguinho

SOS Nordeste pede ajuda Câmara de Sorocaba quer
para vítimas de enchentes ampliar coleta seletiva

•Difran supera
crise e contrata
60 trabalhadores

PÁG. 7

•Sindicato apóia
projeto de cultura
na periferia

PÁG. 2

Uma campanha local
está pedindo doações de
moradores de Sorocaba e
região para as vítimas das
enchentes em Alagoas e
Pernambuco.
Já são 57 mortos e quase 160 mil desabrigados ou

desalojados nos dois estados.
O SOS Nordeste não
aceita doações em dinheiro, apenas em água potável, leite em caixinha e
produtos de limpeza e de
PÁG. 5
higiene pessoal.

Vereadores de diversos
partidos políticos vão se reunir com o prefeito Vitor Lippi (PSDB) nesta quarta, dia
7, para debater um projeto
que amplie a coleta seletiva
de recicláveis em Sorocaba.
A discussão terá como

ponto de partida uma proposta pronta, de autoria do
vereador Izídio (PT), que
prevê remuneração às cooperativas de catadores, com
base no valor que a prefeitura
paga para a coleta
de lixo convencional. PÁG. 6

•Abertas inscrições
para torneio de
videogame
PÁG. 8

•Convenção do
Morte na Tecsis: Sindicato protocola pedido de investigação PT/SP confirma
Ministério Público do Trabalho (MPT) e Gerência Regional do Trabalho e Emprego (antiga DRT) devem
candidaturas locais
investigar acidente que matou Aparecido Moisés no último dia 23
PÁG. 7

PÁG. 8
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As diferenças dos iguais
Desde esta terçafeira, dia 6, está liberada a campanha
eleitoral deste ano,
quando serão eleitos
deputados estaduais
e federais, senadores, governadores e
presidente da República. A votação, em
primeiro turno, será
no dia 3 de outubro,
como sempre, o primeiro domingo do
mês.
Para muitos brasileiros, infelizmente, as campanhas
políticas e as eleições não representam nada. “Se eu
não trabalhar, ninguém vem dar nada
de graça pra mim”,
costumam retrucar
os ignorantes de
todas as classes sociais. “Eles só querem saber de se enriquecer”, completam
outros
puxados,
infelizmente, pelos
abundantes
maus
exemplos de muitos
políticos brasileiros.
Mas o cidadão
mais atento, mais
crítico e consciente
da importância da
política em todas as
ações da vida de um
povo tem outra visão de uma disputa
eleitoral.
O cidadão atento
sabe, de fato, que
um político não dá e

Para quem não
vê diferenças
entre políticos,
partidos e
projetos de
governo,
basta fazer
uma releitura
da política
brasileira dos
últimos 20
anos
nem pode dar nada de
graça a ninguém. Mas
sabe, também, que é a
boa política de um governante, de um partido ou de um bloco de
coalizão, que vai gerar emprego para que
o cidadão possa trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente.
É esse eleitor crítico que, ao analisar e
escolher o seu candidato, vai às ruas fazer
política, porque ele
entende que o candidato que escolheu
reúne as melhores
qualidades para dirigir seu município, seu
estado ou seu país.
O eleitor desatento, por sua vez, é
uma erva daninha no
período eleitoral. Ele
serve apenas para disseminar pessimismo
ou fazer chacota com
algo tão importante: a
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política. Isso quando não barganha seu
voto por cesta-básica, por promessa de
emprego ou outra
bagatela qualquer,
colaborando, ainda
mais, para que políticos inescrupulosos
cheguem ao poder
via corrupção.
Para quem não
vê diferenças entre
políticos, partidos e
projetos de governo, basta fazer uma
releitura da política
brasileira dos últimos 20 anos. Vejam
quem governou o
Brasil neste período e pesquisem sobre dívida externa,
transferência de renda, acesso à universidade, crescimento
do país, geração de
emprego,
salário
mínino, privatizações, pedágios.
Olhem, que verão diferenças palpáveis, principalmente em favor da
classe trabalhadora
e dos menos favorecidos.
Os políticos podem, sim, se parecerem iguais e se
confundirem na retórica, mas há muitos que carregam
imensas diferenças
em suas ações em
prol de toda a sociedade.
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“Vozes Periféricas”
começa no próximo dia 23
O projeto Vozes Periféricas, patrocinado
pelo Sindicato dos Metalúrgicos com apoio do
Governo Federal e das
prefeituras de Sorocaba, Votorantim e Piedade, começa no próximo
dia 23, no Parque das
Laranjeiras, zona norte
de Sorocaba.
Durante três dias 23, 24 e 25 -, haverá
no local atividades de
formação (oficinas de
fotografia e vídeo) e
de lazer, com cantorias, brincadeiras para
crianças e entrevistas
com moradores antigos
do bairro para o recolhimento de impressões culturais, além de
atividades da cultura
hip-hop.
O palco para o desenvolvimento das atividades será montado
próximo à Oficina do
Saber, no centro do
bairro.

O projeto é coordenado pela jornalista
Bruna Tunes e supervisionado pelo fotógrafo
Werinton Kermes.
Vozes
Periféricas
é um projeto pleiteado pelo Sindicato dos
Metalúrgicos junto ao
programa Ponto de
Cultura do Ministério
da Cultura do Governo
Federal.
O projeto inteiro
O projeto todo terá
dez edições, que serão
concluídas em 2011.

Em todas elas haverá
atividades lúdicas e de
lazer, além de oficinas
de fotografia e de vídeo. Os jovens ainda
farão entrevistas com
os moradores, que resultará na edição de
um documentário.
O material recolhido
será transformado em
mostra fotográfica e
documentário sobre a
cultura das dez localidades que serão visitadas nas três cidades
ao longo da duração do
projeto.

Satúrnia promove atividade
em prol do meio ambiente
A fabricante de baterias Satúrnia, em parceira com as empresas
Metalur e Recicla, promoveu no último dia
24, das 9h30 às 17h, o
projeto ecológico na
Trilha da Vida.
Segundo a gestora de
qualidade e meio ambiente da empresa, Lilian Kely de Carvalho,
a ação, além de fortale-

cer a política ambiental
da Satúrnia, também
fez parte das comemorações do Dia Mundial
do Meio Ambiente, Dia
da Ecologia e Dia dos
Oceanos, todos celebrados no mês de junho.
“É muito importante
que todas as empresas
se voltem para a proteção do planeta e não
falem de meio ambien-

te somente no local de
trabalho. As atividades
ecológicas, além do
chão de fábrica, são
fundamentais para a
preservação da vida e
sempre contarão com
o apoio dos Metalúrgicos”, diz Alex Sandro
Fogaça, diretor de formação do Sindicato.
Mais informações no
www.smetal.org.br

Brasileira com câncer na Bélgica
conta com ajuda dos sorocabanos
A ONG Asa Morena
realizará no dia 24 de
julho mais uma campanha de doação de
medula óssea. A coleta
de sangue, para a identificação de doadores,
será das 9h às 17h na
Etec Rubens de Faria
e Souza, que fica na
avenida Comendador
Pereira Inácio, 190, ao
lado da rodoviária, em
Sorocaba.
A coleta será feita
em prol da sorocabana

Claudinéia de Souza,
de 37 anos. Ela vive em
Bruxelas, na Bélgica, e
identificou a doença há
um mês.
Quem não puder ir
ao mutirão poderá fazer
a doação em qualquer
dia, no Hemonúcleo de
Sorocaba, instalado no
Hospital Regional, que
fica na Avenida Comendador Pereira Inácio,
564. O Hemonúcleo
atende diariamente.
A doação pode ser

feita por qualquer pessoa com idade entre 18
e 55 anos. O doador, a
princípio, cede apenas
5 ml de sangue para os
testes de compatibilidade.
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Com a eliminação do
Brasil na Copa do Mundo,
o futebol deixou de ser assunto predominante nas fábricas e na sociedade. Agora é hora dos metalúrgicos
acelerarem a campanha
salarial deste ano. Porém,
em breve as atenções dos
brasileiros vão estar voltadas para as eleições de
outubro. A categoria tem,
portanto, um curto espaço
de tempo para se mobilizar
e conquistar um bom acordo coletivo.
O cenário econômico
está favorável aos metalúrgicos. Mas não é por isso
que os patrões vão ceder
facilmente aumento de salários e outras conquistas
para a categoria. Eles vão
apostar na desunião e no

comodismo dos trabalhadores para ceder o mínimo
possível.
Os sindicatos e a Federação dos Metalúrgicos
da CUT (FEM) estão plenamente preparados para
representar a categoria nas
negociações. Mas isso não
basta. Na mesa de negociação, o patrão deve perceber
que cada dirigente sindical
conta com o apoio de milhares de trabalhadores, dispostos a lutar para ter suas
reivindicações atendidas.
A data-base dos metalúrgicos da FEM-CUT é 1º de
setembro. Temos poucas semanas para fazer uma campanha salarial vitoriosa. O
grau de mobilização da categoria vai ser determinante
para o sucesso.

Foguinho

Grau de mobilização vai
determinar qualidade do acordo

Sindicato e FEM alertam: categoria deve participar das atividades sindicais antes que as eleições dominem a agenda no país

Momento econômico é favorável aos metalúrgicos
sxc.hu

O momento econômico
do país é favorável para
os metalúrgicos conquistarem um bom acordo
coletivo, que contenha reajustes acima da inflação,
valorização dos pisos salariais, redução da jornada e
ampliação da licença maternidade para seis meses.
Depois de um ano sob
o temor da crise, a produção voltou a crescer no
início de 2010 e já vem

FEM realiza Seminário de
Planejamento da Campanha Salarial
A Federação dos Metalúrgicos da CUT-SP
(FEM) realizará nesta
quarta-feira, dia 7 de
julho, um Seminário de
Planejamento da Campanha Salarial 2010. A
atividade, que acontecerá em São Bernardo
do Campo, envolverá
dirigentes dos sindicatos
filiados à Federação, que

representam 250 mil trabalhadores metalúrgicos em
todo o Estado.
O objetivo é definir as
estratégias de participação
da bancada dos trabalhadores, representada pela
FEM/CUT-SP, nas mesas
de negociação com as bancadas patronais. “Queremos
uniformizar e fortalecer a
nossa estratégia de luta para

que possamos avançar
nas conquistas para a
categoria metalúrgica”,
disse o presidente da
Federação, Valmir Marques (Biro Biro).
No dia 24 de junho,
a FEM-CUT realizou o
ato de Lançamento da
Campanha Salarial, que
aconteceu em frente à
FIESP, em São Paulo.

batendo recordes mensais.
O crescimento econômico
do Brasil deve superar expectativas e atingir mais de
6% no ano. A projeção de
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para
este ano é superior a 6,5%.
Apesar dos números
positivos, os patrões vão
argumentar nas negociações que não podem repassar o crescimento para
os salários, porque ainda

estão se recuperando, porque precisam de capital
para investir, etc. Enfim,
as desculpas de sempre.
Por isso, a qualidade
do acordo coletivo vai depender do grau de participação dos metalúrgicos
nas atividades sindicais.
Isso sim, pode fazer os
patrões agilizarem a assinatura de um bom acordo,
para evitar paralisações na
produção.

Pauta dos Metalúrgicos
da FEM/CUT
Reajuste salarial pelo índice total da inflação;
Aumento real nos salários;
Valorização dos pisos salariais;
Jornada de 40 horas semanais,
sem redução nos salários;
Licença Maternidade de 180 dias
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Data-base de toda a
categoria é em setembro

Pressão necessária: Pautas dos metalúrgicos foram entregues aos patrões dia 24, mas ainda não há negociações marcadas

Desde o ano passado, a
data-base das Convenções
Coletivas de todos os metalúrgicos da CUT no estado
é 1º de setembro. O grupo
mais recente a conquistar
esse avanço, em 2009, foi
o Grupo 10, que antes definia seu acordo coletivo
somente em novembro de
cada ano.
Até poucos anos atrás,
os seis grupos metalúrgicos (montadoras, fundições
e grupos 2,3,8 e 10) eram
divididos em três datasbases: agosto, setembro e
novembro.
Nas últimas campa-

nhas salariais, a unificação
da data-base foi uma das
prioridades da FEM-CUT.
Hoje, essa reivindicação já
é uma realidade e os 250
mil metalúrgicos ligados à
FEM têm data-base em 1º
de setembro.
“O fato de todos os metalúrgicos negociarem juntos aumenta a capacidade
de conquista da categoria.
Como se diz no movimento sindical: juntos, somos
mais fortes”, ressalta João
Farani, diretor executivo
dos metalúrgicos de Sorocaba e região e vice-presidente da FEM-CUT.

Os metalúrgicos de Sorocaba e Região contam
com dois representantes na
direção da Federação Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM). João de Moraes Farani e Marcos Roberto
Coelho (Latino), além de
diretores do Sindicato local, são também dirigentes
da FEM.
João Farani é vice-presidente da federação, enquanto Marcos Latino é secretário de Organização da FEM.
“Os metalúrgicos da região de Sorocaba são res-

peitados em todo o País,
devido à sua história de lutas e sua capacidade de mobilização. Por isso, é uma
grande responsabilidade e
uma enorme satisfação representar os companheiros
da nossa região na FEM”,
comenta Farani.
Tanto Farani quanto
Latino vão participar de
negociações da campanha
salarial, juntamente com
o presidente do Sindicato
local, Ademilson Terto, e
demais dirigentes metalúrgicos da região.

Foguinho

Metalúrgicos de Sorocaba são diretores da FEM

Marcos Latino (esq) e João Farani, dirigentes metalúrgicos da região de Sorocaba, são também integrantes da diretoria da FEM
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SOS Nordeste

Campanha recolhe doações
para vítimas de enchentes
O Sindicato dos Metalúrgicos é um dos coordenadores da campanha emergencial

Arte: Paulo Rogério / SMetal Sorocaba - Foto: Antonio Cruiz / ABr

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região, juntamente com a
subsede da CUT e sindicatos filiados, está coordenando uma campanha de ajuda
às vítimas das enchentes
nos estados de Alagoas e
Pernambuco. A campanha,
chamada SOS Nordeste,
está arrecadando água, leite, produtos de higiene pessoal e de limpeza.
O Sindicato está em contato com outras instituições,
como o Ciesp e ONGs, para
que participem da coordenação da campanha.
Os metalúrgicos podem
colaborar levando os do-

nativos até as fábricas, que
os voluntários da campanha
vão até o local recolher as
doações. Para pedir a retirada de doações basta ligar
para os telefones (15) 33345400 e 3334-5432.
Nos próximos dias, a
campanha irá realizar mutirões nas portas de supermercados e hipermercados
para pedir a colaboração de
clientes. O SOS Nordeste,
de Sorocaba e região, não
aceita doações em dinheiro, apenas em água, leite e
produtos de limpeza (detergente, sabão, esponja etc) e
higiene pessoal (pasta e escova dental, sabonete, etc).

SOS Nordeste vai arrecadar
também em supermercados
A campanha SOS Nordeste, de Sorocaba e região,
está fazendo contato com
supermercados de Sorocaba
para pedir que eles autorizem os voluntários a pedir
doações aos clientes.
Após receber a autorização dos supermercados e
hipermercados, a campanha
vai instalar caixas de coleta
para receber as doações em
água potável, leite e produtos de limpeza e higiene
pessoal. A campanha não
aceita doações em dinheiro.
Todos os produtos arrecadados serão enviados
para centros de distribuição

oficiais em Alagoas e Pernambuco, onde as enchentes já fizeram dezenas de
vítimas fatais e milhares de
desabrigados.
Para o dia 10 de julho, a
campanha está planejando
um mutirão em todos os supermercados que aderirem
ao SOS Nordeste.
Os voluntários vão estar identificados com um
crachá da campanha. Além
disso, banners e outros materiais de divulgação da
campanha serão instalados
nesses estabelecimentos.
Mais informações: (15)
3334-5400/3334-5432

Balanço da tragédia
A ilustração acima tem como base a foto de um menino da cidade de Murici (AL), que caminha nas águas da enchente pouco
antes do jogo Brasil x Chile, no último dia 28

Sedes regionais também são postos de arrecadação
Além da sede do Sindicato dos Metalúrgicos em
Sorocaba, também as sedes
de Araçariguama, Iperó e
Piedade são postos fixos de
arrecadação de donativos
para a campanha SOS Nordeste, destinada às vítimas
das enchentes em Alagoas e

Pernambuco.
A campanha não arrecada dinheiro, apenas água
potável, leite em caixinha e
produtos de limpeza (detergentes, água sanitária, esponjas) e de higiene pessoal
(pasta e escova de dentes,
sabonetes).

O metalúrgico pode contribuir levando suas doações
para uma das sedes do Sindicato ou ligando para (15)
3334-5400 / 3334-5432,
que uma equipe da campanha irá buscar as doações
na fábrica onde o metalúrgico trabalha.

Segundo balanço da
Secretaria Nacional de
Defesa Civil, as enchentes
no Nordeste já causaram
57 mortes, sendo 37 em
Alagoas e 20 em Pernambuco. Porém, somente em
Alagoas, cerca de 60 pessoas continuam desaparecidas.
Também em Alagoas,
quatro municípios decretaram situação de emergência e 15 estado de
calamidade pública. Em
Pernambuco, são 27 cida-

des em situação de emergência e 12 em estado de
calamidade pública.
Em alagoas, a Defesa Civil registra 26.618
pessoas desabrigadas e
47.897 desalojadas. Em
Pernambuco há 26.966
desabrigados e 55.643 desalojados.
A Coordenadoria de
Defesa Civil de Pernambuco divulgou que 4.478
quilômetros de estradas e
142 pontes estão comprometidas no estado.
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Vereadores querem definição de Lippi
sobre coleta seletiva em Sorocaba
Vereadores e o prefeito
Vitor Lippi (PSDB) vão se
reunir nesta quarta, dia 7, às
10h, na Prefeitura, para debater um projeto unificado
que amplie a coleta seletiva
de materiais recicláveis em
Sorocaba. Os vereadores
querem que o projeto garanta remuneração às cooperativas de catadores, que
já prestam esse serviço sem
o devido apoio do governo
municipal.
A reunião desta quarta
terá como base um projeto de
lei do vereador Izídio (PT),
que tramita na Câmara há
mais de um ano e que desde
o final de 2009 aguarda um
parecer do governo Lippi.
O projeto do vereador
metalúrgico possibilita a
ampliação da coleta e prevê remuneração às cooperativas de catadores pelo
mesmo valor, por tonelada,
que hoje a prefeitura paga
à empresa que coleta o lixo

convencional.
“Portanto,
nossa proposta não representa aumento nos gastos
públicos. Apenas transfere
a remuneração, equivalente
ao que for coletado, para as
cooperativas formadas por
catadores de recicláveis”,
afirma Izídio.
Sob pressão
A garantia de realização
do encontro desta quarta - e
a promessa de definição sobre o assunto - só surgiu depois que vários vereadores
se manifestaram, durante a
sessão da Câmara na última
quinta-feira, dia 1, pela derrubada de um parecer jurídico contrário ao projeto do
vereador petista.
Com a derrubada do parecer, o projeto poderia ser
aprovado na íntegra pela
Câmara, mesmo sem a concordância do prefeito Lippi,
que teria que vetá-lo para
impedir sua aplicação práti-

Foguinho

Prefeito e vereadores se reúnem dia 7 para tentar chegar a um acordo sobre um projeto de lei já pronto, elaborado pelo vereador Izídio (PT)

Vereadores criticaram demora do prefeito em se posicionar sobre projeto de Izídio (PT), que organiza coleta seletiva na cidade

ca, correndo o risco de sofrer
desgaste político.
Segundo Izídio, o secretário de Parcerias da Prefeitura, Roberto Juliano, criti-

cado por vários vereadores
na sessão da última quinta,
havia prometido dar resposta
sobre o projeto em outubro
de 2009, mas até a semana

passada não havia cumprido
o combinado, mesmo após
ser cobrado pelo próprio vereador e por cooperativas de
catadores.

Líder do governo diz que prefeito Balanço Ecológico da Coreso
não desaprova projeto de Izídio
Porém, Lippi deveria ter analisado a proposta no final de 2009;
Caso não haja acordo nesta quarta, assunto volta à pauta da Câmara na quinta
Na sessão da Câmara
na última quinta, o líder do
governo municipal, vereador Paulo Mendes (PSDB),
afirmou que o prefeito não
desaprova o projeto do petista, apenas discorda de
“alguns itens” da proposta,
que a tornariam “inconstitucional”.
Na reunião desta quarta,
o prefeito deverá esclarecer
quais são esses pontos divergentes. O objetivo é chegar a uma proposta unificada, que poderá ser aprovada
na Câmara e sancionada
pelo executivo.
O presidente da Câmara,
Marinho Marte (PPS), que
criticou a demora do governo municipal em analisar
a proposta, garantiu que o
projeto voltará automaticamente à pauta na sessão de

quinta, dia 8, caso não haja
acordo com o prefeito na
reunião desta quarta.
“O prefeito prometeu definir a questão no dia 7. É o
último prazo. Caso contrário, vamos colocar o projeto
em votação, com ou sem a
participação da Prefeitura
na sua elaboração”, afirma
Izídio.
Placar na Câmara
Pelos cálculos de Izídio,
15 dos 20 vereadores são
favoráveis à derrubada do
parecer jurídico contrário
ao projeto.
São eles: Izídio de Brito (PT), Francisco França
(PT), Anselmo Neto (PP),
Tonão Silvano (PMDB),
Hélio Godói (sem partido),
José Crespo (DEM), Geraldo Reis (PV), Cel. Rozendo

(PV), Emílio Ruby (PMN),
Ditão Oleriano (PMN),
Pastor Luis Santos (PMN),
Cláudio do Sorocaba I (PR),
João Donizeti (PSDB), Irineu Toledo (PRB) e Marinho Marte (PPS).
Participantes
Além de Izídio e de representantes de cooperativas de catadores, devem
participar da reunião com
o prefeito, nesta quarta, os
integrantes da Comissão
de Meio Ambiente, Carlos
Cezar (PSC), Irineu Toledo (PRB) e João Donizete
(PSDB).
Como o petista convidou
também os demais vereadores interessados para o encontro com Lippi, é possível que a reunião conte com
mais participantes.

Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba
10 anos de atividades – 1999 a 2009

Materiais
coletados

Toneladas

Papéis

9.574,85

Plásticos
diversos

2.806,35

Vidros

1.568,25

Alumínios

58,54

Economia

162.772
árvores
364.826 litros
de petróleo
292.720 quilos
de bauxita
1.881.900 kg de
matéria-prima*

*Matéria-prima do vidro: areia (58%), Barrilha (19%), Calcário
(17%), Feldspato (6%)

Aterro Sanitário - Em Sorocaba, são coletados, em
média, 13.500 toneladas de lixo por mês por uma empresa
particular. Esse material todo é depositado em um aterro
sanitário. Estima-se que 33% de todo esse “lixo” é composto por materiais recicláveis.
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TECSIS

NOTAS RÁPIDAS

O Sindicato dos Metalúrgicos protocolou no último dia 28 um pedido de
investigação junto ao Ministério Público do Trabalho
(MPT) e à Gerência Regional do Trabalho e Emprego
(GRTE) sobre as causas de
um acidente grave ocorrido
na planta 9 da Tecsis, no último dia 23.
O acidente matou o metalúrgico Aparecido Moisés
Guimarães, de 44 anos de
idade e nove de trabalho na
empresa.
Aparecido foi atingido
por uma peça de aproximadamente uma tonelada. Ela
estava presa a uma trave
com rodas e transportada por
uma empilhadeira, aparentemente de forma irregular.
No documento, o Sindicato pede que o MTP e
a GRTE apurem, além das
causas do acidente, todo
o sistema de transporte de
peças da empresa e demais
situações que possam colo-

Foguinho

Sindicato protocola pedido de
investigação sobre acidente

Acidente fatal aconteceu dia 23 na Tecsis, que fabrica pás gigantes para geradores de energia eólica

entre representantes do Ministério Público, da empresa
Nova Tamboré e do Sindicato. A reunião vai discutir
as causas de um acidente na
Nova Tamboré, ocorrido no
dia 15 de maio. O acidente

car a vida dos trabalhadores em risco.
Nova Tamboré
Foi adiada do último dia
28 para uma dada ainda a
ser definida, uma audiência

matou o metalúrgico José
Carlos da Silva, de 28 anos.
O metalúrgico morreu
quando operava uma extrusora. Ele foi atingido no
peito por um braço da máquina.

Foguinho

ções em breve e chegar a
350 operários até o fim do
ano.
Para contratar, a empresa
procurou o Sindicato para
indicar profissionais. Além
de recontratar demitidos em
2009, a empresa também
contratou alunos da RH
Treinare, escola que oferece
cursos com descontos para
trabalhadores sócios do Sindicato.
“Ano passado suporta-

Fabricante de autopeças em Sorocaba supera dificuldades e volta a crescer

mos demissões. Este ano,
graças à política do Governo Lula, estamos indicando

candidatos”, conta o dirigente sindical Alessandro
Marcelo Nunes, o Perninha.

YKK e Gerdau realizam eleições de Cipa
Os trabalhadores da
YKK, divisão alumínio,
participam da eleição de
CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidente) no próximo dia 26. O
funcionário que quiser se
candidatar ao cargo de
cipeiro pode se inscrever

Desde a última terça, dia
6, os candidatos que disputarão as eleições deste ano
já podem fazer propaganda
eleitoral, como entrega de
santinhos, fixação de cartazes ou outra forma de campanha, desde que não contrariem a Resolução 23.191 do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), que regulamenta a
propaganda eleitoral desde
ano. A propaganda gratuita
no rádio e na televisão, no
entanto, começa no dia 17 de
agosto e termina no dia 30 de
setembro.

Permitido

Difran procura Sindicato e contrata 60
A fabricante de autopeças Difran, instalada na
zona industrial de Sorocaba, contratou cerca de 60
trabalhadores para sua linha
de produção nos últimos 20
dias.
A empresa, que chegou a
ter 400 funcionários e teve
de reduzir o quadro de funcionários para menos de 200
trabalhadores no ano passado, devido à crise mundial,
deve fazer novas contrata-

Campanha eleitoral

entre os dias 9 e 20 de julho. As inscrições devem ser
feitas com Maria Rita, pelo
ramal 5050.
Na Gerdau de Araçariguama os trabalhadores
também vão escolher novos
cipeiros em breve. As inscrições já estão abertas e vão

até o próximo dia 9. Quem
quiser se candidatar deve pegar ficha de inscrições com
os técnicos de segurança.
A diretoria do Sindicato
chama a atenção dos trabalhadores pela necessidade de
se escolher candidatos comprometidos com o interesse

da categoria. Um cipeiro
atuante pode trazer muitos
benefícios aos companheiros de empresa, enquanto
que um representante preocupado apenas com sua
estabilidade e com os interesses dos patrões poderá
trazer prejuízos.

Os partidos políticos e as
coligações já podem inscrever na fachada de suas sedes
e dependências, os nomes de
seus candidatos, sem licença
de qualquer autoridade pública ou pagamento de contribuição. Também poderão
instalar, até as vésperas das
eleições, das 8h até às 22h,
alto-falantes ou amplificadores de som em suas sedes ou
em veículos.

José Serra mente
Há duas semanas foi ao
ar o programa nacional do
PSDB. José Serra, candidato
tucano à Presidência da República, disse que ele criou
o FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador) e o segurodesemprego. Não há a menor base para a afirmação
de Serra. Trata-se, portanto,
de uma mentira grotesca.
Líderes políticos locais avaliam se é fruto de desespero,
se é apelação. Ou se é puro
desrespeito à inteligência do
eleitorado.

José Serra mente 2
O autor de projeto de lei
(PL) que criou o FAT é o exdeputado federal Jorge Uequed (PMDB-RS). O PL foi
apresentado ao Congresso
em 11 de outubro de 1988.
Serra apresentou um projeto
semelhante sete meses depois, que não foi votado por
existir um PL anterior. Já o
seguro-desemprego foi criado em 1986, por um decreto
de Sarney, então Presidência
da República. Sarney diz que
Serra não teve nenhuma participação.
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Caminhada pede fim da Sindicato abre inscrições
violência contra os jovens para torneio de game

Matemática industrial
A RH Treinare, parceira
do Sindicato dos Metalúrgicos na realização de cursos,
está com inscrições abertas
para um curso de Matemática
Industrial, na sede de Sorocaba. A carga horária é de 30
horas. Há turmas com aulas
de manhã e à noite, sempre às
terças e quintas. O valor é R$
90 para sócios e dependentes.
Início das aulas dia 13 de julho. Mais informações pelo
telefone 3012-4800.

Sindicalização
A equipe de sindicalização
dos Metalúrgicos estará na
Controlflex nesta quarta-feira, dia 7. Na quinta, 8, a visita
será na Index Vidros e Alumínio. Na segunda-feira, 12,
os sindicalizadores estarão na
Multimarcas (Farley Car) e
na terça e quarta na Luk. As
visitas são feitas sempre nos
intervalos das refeições.
Fique sócio, fortaleça
sua categoria e ainda ganhe
brinde, desconto em cursos e
serviços, além de isenção de
taxas de negociação e direito
a clube de campo e colônia
de férias.

Divulgação

seus familiares.
O campeão ganhará um
videogame Playstation 3
com controle; o 2º lugar
ficará com um videogame
portátil PSP e o 3º lugar
com uma guitarra sem fio
para PS2. O artilheiro do
torneio levará um pendrive
de 8 Gb.
Os jogos serão aos domingos, das 8h às 13h, na
sede do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba.
A taxa de inscrição será
uma caixinha de leite, que
deverá ser entregue nos
dias dos jogos.

Encontro de Bandas será realizado
nos dias 25 de julho e 1° de agosto
Vinte bandas de rock de
Sorocaba e região vão se
apresentar na sede do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba nos próximos
dias 25 e 1° de agosto. O
evento, que começa às 13h,
é gratuito e aberto ao público em geral.
Este é o quinto ano consecutivo que o Sindicato,
por iniciativa da Juventude Metalúrgica, promove o
evento. Devido ao grande
número de bandas, as apresentações neste ano serão
feitas em duas datas.

Além de servir como um
momento de descontração e
de interação entre os amantes do rock, o evento também faz parte das comemorações do Dia Mundial do
Rock, que será celebrado
no próximo dia 13.
Para tocar no evento,
cada banda deve ter pelo
menos um integrante metalúrgico sindicalizado.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba fica
na rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado, perto da estação
rodoviária.

BANDAS INSCRITAS
Steel Pird (Tecsis)
Tho Cost (ZF)
Art Rival (Tecsis)
Alacazam (Metso)
Galax (Jabil)
Bandos dos Loucos
Socias (Enertec)
Wallicator
(Flextronics)
Cross Of Bones
(ZF Lemforder)
Vertigem (Huth Infer)
Indecisos (M.P Brasil)

Socando a Bucha (Luk)
Nanpis (Jabil)
Distorção Social
(Dental Morelli)
Zero Trauma (Andrew)
In Vox ( Wida)
Black Rose (ZF)
Aces High (Iron
Maiden- Cover) (Vimax)
Atari (Tecsis)
2º Andar (ZF)
Mochileiros do Tibet
(Schaeffler)

Fonte: Juventude Metalúrgica

Convenção estadual define candidatos do PT
Como a presença de mais
de dez mil militantes, reunidos no Expo Center Norte,
na Capital, no último dia 26,
o Partido dos Trabalhadores
definiu os candidatos que vão
representar a legenda em todo
o estado de São Paulo nas próximas eleições de outubro.
Pela região, Hamilton
Pereira e Francisco França
concorrerão a uma vaga na
Assembléia Legislativa, en-

quanto que Iara Bernardi será
candidata à Câmara Federal.
A convenção petista também confirmou o nome do
senador Aloísio Mercadante
como candidato ao governo do Estado. Seu vice será
o professor Antônio Clóvis
“Coca” Ferraz, do PDT, um
dos dez partidos que integra a
coligação encabeça pelo PT.
Os petistas também homologaram o nome da ex-pre-

Divulgação

NOTAS RÁPIDAS

Estão abertas e vão até
o próximo dia 23 as inscrições para mais um torneio
de [futebol] de vídeo game
promovido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos. As inscrições devem ser feitas a
partir desta quinta, dia 8,
pelo site www.smetal.org.
br, onde também estará
postado o regulamento da
competição.
O evento, destinado
exclusivamente para metalúrgicos sócios e dependentes, tem a finalidade de
oferecer entretenimento e
recreação para os sócios e

Divulgação

A comunidade da Paróquia Santa Maria dos
Anjos, no Parque Vitória
Régia, promove no próximo domingo, dia 11, a 2ª
Caminhada pela Paz.
Os caminheiros vão
percorrer cerca de 8 quilômetros até a paróquia
Sagrado Coração de Jesus,
no bairro Nova Sorocaba,
onde haverá a concentração e bênção final.
Durante a caminhada, que é organizada pela
Pastoral da Juventude [da
Igreja Católica), haverá
diversas paradas, onde os
manifestantes farão encenações teatrais, atividades
lúdicas e discursos sobre
violência contra os jovens.
A caminhada, que começa às 7h30, conta com
apoio do Sindicato dos
Metalúrgicos.

Mercadante, Hamilton e Iara foram confirmados como candidatos pelo PT

feita Marta Suplicy (PT) e do
cantor e vereador paulistano

Netinho de Paula (PCdoB)
como candidatos ao Senado.

